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 رقٓامےاپکےںےدوےہگجےوسرۃےینبے جارس جالیئے جاورےوسرۃے جامجنلےںےذرکےٓاایےےہ۔  جاجےب ےےررمےںرعم

 رعیفے جادلنیےدحمثےدولہیرتہمجے جازےاشہے

 رطف ےس رح جال دجسم وک وکر جات  جاےنپ ایگدنبم ےل وکہک صخش  جاس ےہ اپیک‚

 وک  جاس مہ وںی دالھک ہک وت وک ب   جاس رگد ےن مہ دی ربتک وج وہ یک دجسم جاٰیصق

 (7:  77/  )وسرۃےینبے جارس جالیئےے‛و جاال دےنھکی و جاال ےننس ےہ وہ قیقحت ےس  جاینپ اشنوینں

ےایگ رھپ ےس ر جاہ ہن  جاور اہمتر جا ر ای ایگ کہب ںیہن۔7۔رگم بج یک اترم ےہ مسق ‚

 اھکسای۔4۔ےہ اجیت یجیھب ہک ویح رگم وہ ںیہن ۔3۔ےس  جاینپ وخ جاشہ وباتل ںیہن  جاور۔2۔

 چیب وہ  جاور ۔ے6۔ٓاایے رظن وپر جا سپ ےہ وقت اصبح۔5۔ ےن و جاےل وقوتں وکتخس  جاس

ے8۔ ٓاای  جاُرت سپ وہ جا زندکی رھپ۔7۔ اھت دنلبب  انکرم  ب  امکم ردو دق اھت سپ ۔

 ںیہن۔71۔ےاچنہپیئے وج ب   جاےنپ دنبم رطف ےن مہ اچنہپیئ ویح سپ۔9۔زندکیے ایزایدہ

 ب  زیچ  جاس  جاُورپ ےس  جاس مت وہ ڑگھجےت سپ ایک۔77۔ےداھکی ھچک وج ےن دك وبال وھجٹ

 زندکی۔73۔  جاور ےرر  جاکی وک  جاس ےن  جاس ےہ داھکی قیقحت  جاہتبل  جاور۔72۔ےےہے داھکی ہک

 ڈاھاکن ہک وتق سج۔75۔ جااملوٰیے تنج ےہ ب   جاس زندکی ۔ے74ب ۔  جاٰیہتنمل دسرۃ

۔ےیئگے ڑبھ زایدہ ہن  جاور ےن رظن یک یجک ںیہن ۔ے76۔اھتے راہ ڈاھکن ھچک وج وک ریبی اھت
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/  )وسرۃے جامجنل ‛78۔ےوک ڑبی ےس یک  جاےنپ رپورداگر اشنوینں ےن  جاس داھکی قیقحت۔77

 (78  ات7:  53

ںےذرکےایکےایگےےہےہکےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےوکےدجسمےے7وسرۃےینبے جارس جالیئےیکےٓاتیےربمن

رح جالےےسےدجسمے جاٰیصقےیکےرطفےےلےاجایےایگ۔ےر جاےتسےںےایکےایکےوہ جاے جاورےرھپےدجسمے جاٰیصقےےسےٓاامسمےرپے

ےلےاجایےایگے جاسےےررمےںےڑپےنھےو جاولںےوکےتہبےوم جادے جاورےلیصفتےلمےاجیتےےہ۔ہیےدنبہےرصفے

ے انھکےہا اتےےہ۔ے جامےٓاایتےیکےرشتحیے جاورےریسفتےیکےرشتحیے جاورریسفتے78اتے7ٓاتیےربمنےوسرۃے جامجنلےیک

ےنھکلےےسےےلہپےہیےیھبےتہبےرضوریےاتھجمسےہےہکے جامےٓاایتےاکےرتہمجے جازےاشہےدبع جااقلدرےاشہےاصبحے

  دحمثےدولہیےیھبےرضورےاھکلےاجےئ۔ذٰہل جاےشیپےدختمےےہ۔

۔ے جاورےںیہنے2۔ ر جاےرقیف،ے جاورےےبےر جاہےںیہنےالچ۔ےاکہبےںیہنےاہمت7مسقےےہےاترمےیکےبجےرگم۔‚

۔ےزورے5۔ے جاسےوکاھکسایےتخسےوقوتںےو جاےلےےن۔4۔ہیےوتےمکحےےہےوجاتچنہپےےہ۔3ےس۔ےؤوباتلے جاینپےہا

۔ےرھپے7۔ے جاورےوہےاھت جاوےچنےانکرمےٓاامسمےب ۔ے6۔ے(ٓاورےےنےرھپدیساھےاھٹیبے)دیساھےڑھک جاےوہےایگاھت

ے جاورےکٹلےٓاای۔ ۔ےرھپےمکحے9دوامکمےاکایمہنےایے جاسےےسےیھبےزندکیے۔ےے۔رھپےرہےایگےرفق8زندکیےوہ جا

۔ جابےمتےایکے جاسے77۔وھجٹےہنےداھکیےدكےےنےوجداھکی۔71اجیھبے جاہللےےنے جاےنپےدنبمےرپےوجےاجیھب۔ے

ے جاسےوکے جاسےےنےداھکیےےہے جاکیےدورسمے72۔ے؟ےسےڑگھجےتےوہے جاسےرپےوجے جاسےےنےداھکی ۔ جاور

۔بجےاھچے75ےر ےنےیک۔ے۔ے جاسےاپسےےہےتشہب74۔رپیلےدحےیکےریبیےاپس۔73 جااترمےں۔
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۔ےےبےکشے77۔یکہبےںیہنےاگنہے جاورےدحےےسےںیہنےڑبیھ۔ے76راہےاھتے جاسےریبیےرپےوجےھچکےاھچےراہےاھت۔

  (78اتے7:  53)وسرۃے جامجنلےے/ےےےے‛78دےھکیے جاےنپےربےب ےڑبمےومنےن۔ے

 

   رشتحی

 ‛7مسقےےہےاترمےیکےبجےرگم۔‚

مسقےاھکیئےایےیسکےزیچےوکےاتسرہےہہکےرکےمسقے جاہللےاعتٰیلےےنےاتسرمےیکےمسقےاھکیئے۔وکےسنےاتسرمےیکے

اھکیئ؟ےھچکےہتپےںیہنےاتلچے۔ جاہللےب ےر جازے جاہللےاجےنےنکیلےہیےاصفےولعملےوہاتےہےہکےمسقےاھکےرکےوجے

ےوزمےو جایلےےہ۔ے جاکیےےنھجمسےو جاےلےےنےاتسرمےےسےرم جادے ےےرتےاخصے جاور ےرتےیکےاجریہےےہےوہ

ہکلبے جاکیے جاکیے یہےاتسرمےرظنےٓاےتےںیہےرقٓامےاپکےایلرگمےےھجمےوتےرقٓامےاپکےیکےامتلےٓاایت

 ٓاتیےںےیھبےیئکےیئکےاتسرمےوموجدےںیہ۔

۔ںیہنےوہےرگمے3۔ جاورےںیہنےوباتلےوخ جاشہے جاینپےےس۔2ںیہنےکہبےایگےایےرےاہمتر جاے جاورےہنےر جاہےےسےرھپےایگے۔‚

 ‛5۔اھکسایے جاسےوکتخسےوقوتںےو جاےلےےن۔4ویحےہکےیجیھبےاجیتےےہ۔

یہےوہفملےرشتحیے جاورےریسفتےوہاتےےہےہکے جاسےیکےرشتحیےایےریسفتےرقٓامےاپکےیکےٓاایتےاکےرتہمجےوخدے

رکےنےیکےرضورتےںیہنےوہیتے جامےٓاایتےںےاصفےالتبایےاجےراہےےہےہکےرضحتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلے

وملسےویحےرعم جاجےےسےقلعتمےوجےیھبےےرںیتےرکےرےہےںیہےایےںیکےہیےیکہبےوہیئےےرںیتےںیہنےتقیقحےرپے

  ںےو جاےلےےسےرم جادرضحتےربج جالیئے جانیمےہیلعے جاالسللےےہ۔ےںیہ۔ے جاسےتخسےوقوتینبم
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۔رھپےزندکیےوہ جاےسپے7۔ے جاورےوہےچیبےانکرمےدنلبہکےاھت۔6اصبحےوقتےےہےسپےوپر جاےرظنےٓاای۔‚

ےسپےاھتےدقےردوےامکمےب ےایزایدہےزندکیے۔8 جاُرتےٓاای۔ ۔سپےویحےاچنہپیئےمہےےنےرطفےدنبمے9۔ے

 ‛77وجےھچکےداھکی۔ے۔ںیہنےوھجٹےوبالےدكےےنے71 جاےنپےب ےوجےاچنہپیئ۔ے

اصبحےوقےتےےہےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللے۔رھپےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےب ےاصبحے

ےایےایگویںےہکےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےاکےووجدےوپر جاےرظنےٓاایےینعیے جاانتے ھلا

ی ک

وقتےوہےنےاکےاظمرہہےد

ےٓاامسمےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےب ےو ےوہاتےالچےایگہکےسجےےسےوپر جا ےےسےرھبےایگ جاورےڑب جا وجد

رضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےدنلبیےںے جاسےانکرمےکتےچنہپےےئگےہکےاہجںےےسے جاہللےاعتٰیلےےسےویحے

ےویحےاحلصےرکےنےب ےدعبےرھپےرضحتےدمحمےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےب ے احلصےرکےتےےھت۔

ےرتہمجےاشہےدبع جااقلدرےاشہےاصبحےب ے۔زندکیےوہانےرشوعےوہےئے جاورےو جاسپےوہےتےوہےئے جارتےٓاےئ

 ب ےاطمقبےکٹلےٓاےئ۔ےدوونںےیہےرتےمجےتہبےرتہبنیےےھکلےوہےئےںیہ۔

 ‛9سپےاھتےدقےردوےامکمےب ےایزایدہےزندکیے۔‚

 جاسےٓاتیےےسےقلعتمے جاہللےاعتٰیلےےنے جاسےدنبہےوکے جاکیےاخصےھجمسےاطعےرفامیئےےہےہکےوجےٓاجےکتےیسکےوکے

ویںےہکےرھپےویںےوہ جاےہکےرضحتےیھبےہنےٓایئ۔ے جاسےٓاتیےےسےاملعءےٓاجےکتےوجےبلطمےےتیلےرےہےوہے

ںےےسےؤربج جالیئےہیلعے جاالسللےاکے جاورےوضحرےاپکےرضحتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےاکےٓاسپےںےاپ

ےایگے۔ہیےوہفملےطلغےےہ۔ےاعملےداینےںؤاپ ے جاسےےسےیھبےمکےرہ ےامکمےای یھبےرضحتے ںےاکےافہلصےدو

رے جا اسےوہ جاےوہےاگہکےرضحتےربج جالیئےہیلعےربج جالیئےہیلعے جاالسللےتہبےدہعفےویحےےلےرکےٓاےئے جاورےیئکےےر
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 جاالسللے جاورےرضحتےدمحمےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےاکےٓاسپےںےزنیمےےسےزنیمےکتےاکےافہلصےدوےامکمےای جاے

سپےاھتےدقےردوےامکمے‚سےےسےیھبےمکےوہےاگنکیلےرقٓامےاپکےیکےرعم جاجےو جایلےٓاایتےںےہیےرفامایےہکے

ہیےہکےےلہپےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےویحےاحلصےرکےنےے جاسےاکے جالصےوہفملےے‛ب ےایزایدہےزندکی

ب ےےیلے جاےنتےڑبمےووجدےب ےنبےےئگےہکے جامےب ےووجدےےسےٓاامسمےرھبےایگےرھپےویحےاحلصےرکےنے

ب ےدعبےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےیکےرطفے جارتانےرشوعےوہےےئے جاورےکٹلےٓاےئے جاورے جاانپے جاانتے

ںےےسےدنلبیےیکےرطفےدوےامکمےایے جاسےےسےیھبےمکےرہےایگےبلطمےوہےؤووجدےانبےایلےہکے جااکنےدقےزنیمےاپ

 جااسنینےدقےاکھٹےںےٓاےےئگے جاورے جااسنینےدقےاکھٹےںےٓاےنےب ےدعبےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےوکے

 جاسےےسےرم جادےزنیمےےسےدنلبیےیکےرطفےاکے‛سپےاھتےدقےردوےامکمےب ‚ویحےاچنہپیئ۔ےہیےاھکلےاجانےہکے

 زنیمےےسےزنیمےیکےرطفےاکےافہلص۔ےافہلصےےہےہنےہک

ہیےوہفملےوجےہکے جاسےدنبہےےنےاھکلےےہےہیےدنبہے جااہتنیئےنیقیے جاورےدوعمےےسےاتہکےےہےہکےہیے جاسےٓاتیےاکے

 وہفملےحیحصے جاورےچسےاھکلےےہےوجےہکےٓاجےکتےیسکےےنےںیہنےاھکل۔

ےرقبیے جارملگےولوگںےںےےسےھچکےولوگںےےنےرفوتشںےوکے جاسےرطحےےسےداھکیےےہےہکے جامےب ےدق

  ٓاامسمےب ےرب جاربےےھتے جاورےرھپے جاےنتےوھچےٹےوہےئےہکے جاکیےےرتشلےایے جاکیےٹفےب ےنبےےئگ۔

 جابےوس جاكےہیےدیپ جاےوہاتےہےہکےرعم جاجےںےرضحتےربج جالیئے جانیمےہیلعے جاالسللےےنےہیےلمعےرصفے

 جاکیےےررےایکےایےیئکےےرر؟ےےسیجےہکےوہشمرےےہےہکےاچپسےامنزںیےرفضےوہںیئے جاورےمکےوہےتےوہںیئےاپچنےرہے

۔ے جاسےاکبلطمےےہےہکےرضحتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےےنےہیےےررےےررےایکےینعیےوضحرےاپکےیلصے جاہللےںیئگ
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ہیلعےوٓاہلےوملسےاکےاغیپلے جاہللےاعتٰیلےکتےاچنہپایے جاورے جاہللےاعتٰیلےیکےویحےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسے

تےربج جالیئےہیلعے جاالسللےکتےاچنہپیئ۔ے جامےٓاایتےےسےہیےانہکےیھبےطلغےوہےاجاتےےہےہکےرعم جاجےرپےرضح

ب ےرپےےنلجےےگلے جاورےوہےٓاےگےہنےاجےےکسے جاورےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےٓاےگےےلچےےئگ۔ے جالصے

 تقیقحےہیےےہےہکےامتلےےرںیتے جاورےویحےربج جالیئے جانیمےہیلعے جاالسللےب ےذرےعیےےسےوہںیئ۔

 ‛72ایکےسپےڑگھجےتےوہےمتے جاسےےسے جاُورپے جاسےزیچےب ےہکےداھکیےےہ۔ے‚

 جاجےب ےےررمےںےافکرہیےڑگھج جاےرکےتےےھتےہکےہیےیکہبےوہیئےےرںیتےںیہے جاورےوھجٹےےرںیتےںیہے جا اسےرعم

وہےںیہنےاتکسےنکیلےہیےدنبہےاملسمونںےںےیھبے جاسےرعم جاجےب ےاعمہلمےںےڑگھج جاےاتنسےےہے جاورے جاےسیے

ےڑپےاکچےےہےوہے جاِمےرعم جاجےو جایلےٓاایتےیکےطلغ(املسممےہکےنجےب ےدولںےںےیجک)رمضےڑیٹاھےنپ

رشتحیےرکےنےگلےاجےتےںیہ۔وہےویںےہکےرضحتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےنےرعم جاجےیکےر جاتے

 جاہللےاعتٰیلےےسےرب جاہےر جاتسےٓاےنمےاسےنمےےرںیتےںیکے جاورے جاہللےاعتٰیلے جاورےرضحےتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلے

ہلےوملسےےنے جاہللےاعتٰیلےوکےوملسےاکےٓاسپےاکےافہلصےدوےامکمےب ےرب جاربےاھتے جاورےہیےہکےوضحریلصے جاہللےہیلعےوٓا

ےےرہلل ے جامےےروتںےوکےرعشوےاشرعیےںےڈاھكےراھکےےہےہکےےننسے( جاینپےیہےلکشےںےداھکی)وعنز  جاور

  و جاولںےرپےرہگ جاے جارثےڑپم۔ے جاسےدنبمےےنے جامےےروتںےاکےولوگںےرپےرہگ جاے جارثےڑپےتےوہےئےداھکیےہے۔

رتہمجے جازےےے( 71:  53/  )وسرۃے جامجنل ‛سپےویحےاچنہپیئےمہےےنےرطفےدنبمے جاےنپےب ےوجےاچنہپیئ‚

 اشہےرعیفے جادلنیےدحمثےدولہی۔

http://ebooksland.blogspot.com/



ےے( 71:  53/  )وسرۃے جامجنل‛رھپےمکحےاجیھبے جاہللےےنے جاےنپےدنبمےرپےوجےاجیھب‚ رتہمجے جازےاشہےدبع جااقلدرےے

 اشہےاصبح

و جاحضےوبثتےےہےہکےیسکےب ےذرےعیےاچنہپیئےایےیجیھبے جاورےذرہعیےرضحتےربج جالیئے‘‘اچنہپیئےایےاجیھب’’ظفلے 

 السللےےھت۔ےیجیھبےاطمبقبےرقٓامےاپکےب ہیلعے جا

 (713:  6/  )وسرۃے جاالاعنل ‛ںیہنےاپںیتے جاسےوکےرظنںیے جاورےوہےاپاتےےہےبسےرظنوںےوک‚

رقٓامےاپکےیکےہیےٓاتیےو جاحضےوبثتےرف جامہےرکیتےےہےہکے جاہللےاعتٰیلےوکےیسکےیکےرظنںیےںیہنےدھکیےیتکس۔ے

ےسےایکےایگےہکےایکےوضحےرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےیہیےوس جاكے جاکیےدہعفےرضحتےاعہشئےریضے جاہللےاعتٰیلےاہنعے

وٓاہلےوملسےےنےرعم جاجےںے جاہللےاعتٰیلےوکےداھکیےوتےٓاپےریضے جاہللےاعتٰیلےاہنعےےنےرقٓامےاپکےیکےیہیے

ٓاتیےڑپیھے جاورےرفامایےہکے جاہللےاعتٰیلےوکےوکیئےںیہنےدھکیےاتکس۔ے جاہللےاعتٰیلےیکےذ جاتےوتےتہبےڑبیےذ جاتے

ے جارگےوکیئےاہپڑےوکےیھبےدوےامکمےےہ۔ےالھبے جاسےذ جاتےوکےدوےامکمے ب ےافےلصےےسےےسیکےداھکیےاجےاتکسےےہ؟ے

ب ےافےلصےےسےدےھکیےوتےاہپڑےاکےذر جاےاسےہصحےداھکیےاجےےکسےاگے جاورےیسکےوکےاہیھتے جاکیے جاچنےب ےافےلصےےسے

  داھکیےایےاجےئےوتے جاےسےاکےلےرگنےیکے جاکیےدوی جارےب ےوس جاےھچکےرظنےںیہنےٓاےئےاگ۔

 جاینپےلکشےںےداھکیے جاسےیکےتقیقحےہیےےہےہکےاسوتںیےٓاامسمےرپےٓاپےیلصے جاہللےےہیےانہکےہکے جاہللےاعتٰیلےوک

ہیلعےو جاہلےوملسےےنےےنپےدجے جادجمےرضحتے جارب جامیہےہیلعے جاالسللےوکےداھکیےہکےنجےیکےلکشےوصرتےےرلکلے

وضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےیسیجےیھت۔ےٓاپےانجبےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےرضحے
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میہےہیلعے جاالسللےیکےداعےاکےہجیتنےںیہےوتے جاہللےاعتٰیلےےنےٓاپےانجبےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےتے جارب جا

  وملسےوکےرضحتے جارب جامیہےہیلعے جاالسللےیکےلکشےںےدیپ جاےایک۔

ے جاور۔‚ ے جاہتبلےقیقحتےداھکیےےہے جاسےےنے جاسےوکے جاکیےےرر ے جاٰیہتنملےب ے73 جاور ۔ے74۔زندکیےدسرۃ

 ‛75زندکیے جاسےب ےےہےتنجے جااملوٰی۔

اھکیےےہے جاسےےنے جاوکسے جاکیےےررےاسیجےہکےداھکیےےہ۔ےزندکیےدسرۃےوہفملے جامےٓاایتےاکےہیےےہےہکےد 

ب ےرقبیےےہ۔ جاہللےاعتٰیلےاکے جاکیے جادن جازےایبںےےہےہکےدرایممےںے( جاٰیہتنملےب ےوجےتنج)تشہب

ےاجےتےںیہ۔ے جاسےدنبہےےنے جاسےےررمےںے

ے

ںیہکے جاکیےظفلے جاورےںیہکےوپرمےرقفمےوھچڑےدددی 

ب ےونع جامےےسے جاکیےرحتریےیھکلےےہےسجےںے جاسےےرتےاکےوبثتےرف جامہےایکے‛ انھجمساکےرقٓامےاپک‚

 ایگےےہے۔

رعم جاجےب ےومعقےیکےٓاایتےںےاہکےاجےےراہےےہےہکےداھکیےےہے جاسےوکے جاکیےےررے جاورے جاسےاکےو جاحضےبلطمےہیے

ے جاسےےررمےںےد ےتھکےںیہ۔بجےوہ جاےہکےوہےدانھکیےرعم جاجےےسےےلہپےاکےےہ۔ےوہےوکمےاسےوم عقےےہ؟ے

وتے جاسےوتقے‛اقَْرٔاْ بِاْسِم َربِّک‚وضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےرپےبسےےسےےلہپےویحے جارتیے

یلہپےویحےب ےومعقےرپےوضحرےاپکےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےنےرضحےتےربج جالیئےہیلعے جاالسللےوکےیلہپے

السللےب ےدوجدےےسےوپر جاےٓاامسمےرھب جاےوہ جاےاھت۔ےٓاپےیلصےدہعفےداھکیےہکےرضحتےربج جالیئے جانیمےہیلعے جا

 جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسے جاسےوتقےاغرےرح جاےںےےھت۔ےٓاےپےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےوخفےزدہےوہےرکےرھگےیکے

رطفےاھبےگے جاورےرھگےاجےرکےرضحتےدخہجیےریضے جاہللےاعتٰیلےاہنعےوکےاتبایےہکےںےےنے جا اسےداھکیہکے جاکیے
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وسرۃے جاقلعلےیکےے‛اقَْرٔاْ بِاْسِم َربِّک‚مےرھب جاےوہ جاےاھتے جاورے جاسےس ھےےسےویںےاہکصخشےب ےووجدےسےٓاامس

ںے جاوےرےٓاپےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےؤیلہپےاپچنےٓاایتےالتبیئے جاورےرفامایےہکےاشدیےںے جابےدلجےوفتےوہےاج

ےوکےیلسےوملسےوکےاخبرےوہےایگ۔ےرضحےتےدخہجیےریضے جاہللےاعتٰیلےاہنعےےنےٓاپےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملس

وریغہےدیے جاورےرھپےٓاپےیلصے جاہللےہیلعےوملسےوک جاےےنپےوھپیھپےز جادےاھبیئےورہقےنبےونلفےب ےاپسےےلے

ںیئگےوجےوترتیے جاورے جالیجنےاکےاعملےاھتے۔امتلےو جاہعقے جاورےویحےب ے جاافلظےاتبےئےوتےورہقےنبےونلفےےنےاتبایے

وبنتےب ےےیلےنچےےیلےےئگےںیہے جاورےےہکےہیےوتےرفہتشےاھتے جاورےہیےہکےٓاپےانجبےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملس

ولگےٓاپےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےب ےاخمفلےوہےگنے جاورےرجہتےیھبےرکینےڑپمےیگے جاورےاہجدےاکےمکحے

 عفےاھت۔ے
ی

 

ض
یھبےوہےاگ۔اکشےہکےںے جاسےوتقےکتےزدنہےروہں۔ےورہقےنبےونلفے جاسےوتقےوبڑاھے

بسےےسےےلہپےوبنتےیکےدصتقیےے جاسےےیلےورہقےنبےوفلفےوکےالہپےاملسممےاہکےاجےاتکسےہےہکے جاسےےن

یکےہکےسجےوتقےٓاپےانجبےرضحتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےوکےیھبےملعےںیہنےاھتہکےںےیبنے

 وہں۔

ےوہےدحےےہےاہجںےکتےرضحےتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےوکےےلےاجایےایگہکےسجےب ے ٰی

 

ت

 

من
ل

دسرۃے جا

 رقبیےتنجےےہ۔

یجکےیکےرظنےےنے جاورےہنےزایدہے ۔ےںیہن76اھکنےراہےاھت۔سجےوتقےہکےڈاھاکنےاھتےریبیےوکےوجےھچکےڈ‚

 ‛78۔قیقحتےداھکیے جاسےےنےاشنوینںےرپورداگرے جاےنپےیکےےسےڑبیےوکے۔77ڑبھےیئگ۔ے

  جاہللےاعتٰیلےوکےہنےدھکیےےنکسےب ےےررمےںےزمدیےداللئ:۔
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وےریم جاےرہچہےںیہنےدھکیےاتکسےویکہکنے جااسنمےےھجم21 : 33وترتی:رُخوج:ےربے‚
ُ

 

ےدھکیے۔ جاورےہیےیھبےاہکت

 ‛رکےزدنہےہنےرےہےاگ

   جاورےوضحریلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسے جااسنمےےھت۔

وانح:ےربے‚  ‛۔دخ جاےوکےیسکےےنےیھبکےںیہنےداھکی78 : 7 جالیجنےدقمس:ت ُ

 رفوتشںےےنےیھب۔

  جارقلٓام

 جاورےبجےٓاایےومٰیسےو جاےطسےودعمےامہرمےب ے جاورےالکلےایکے جاسےےسےربے جاسےب ےےنےاہکے جامےربے‚

 ‛وکےدوھکیںےںےرطفےریتےیےاہکے جاہللےےنےرہےزگےہنےدھکیےےکسےاگےوتس ھےوکریممےدالھکےدمےوتےس ھے

 (743:  7/  )وسرۃے جاالرع جاف

 ریسفتے جاِنبےریثکےوسرۃے جامجنلےےسے جاابتقس:۔

 جاکیےرمہبتےرضحتےرسموقےریضے جاہللےہنعےرضحتےاعہشئےریضے جاہللےاہنعےب ےاپسےےئگے جاورےوپاھچے‚

 جاےنپےربےوکےداھکیےےہ؟ےٓاپےریضے جاہللےاہنعےےنےرفامایےےہکےایکےروسكے جاہللےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےن

وےنے جایسیےےرتےہہکےدیےہکےسجےےسےریممےروےٹگنےڑھکمےوہےےئگے۔ےںےےنےاہکےامیئےاصہبحےرقٓامے
ُ

 

ت

رکمیےرفاماتےےہےہکےٓاپےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےنے جاےنپےربےیکےڑبیےاشناینںےدںیھکیے۔ےٓاپےریضے

 ‘‘ونس!ے جاسےےسےرم جادےربج جالیئےہیلعے جاالسللےاکےدانھکیےےہے؟ـوہے جاہللےاہنعےےنےرفامایےاہکںےاجےرےہ

 

http://ebooksland.blogspot.com/



وس جاك:ےےےبجےوضحرے جارکلےرضحتےدمحمیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےنےرعم جاجےرپےٓاامسونںےاکےرفسےایکوتےایکے

 وہےرفسے جاےنپےدبمےتیمسےایکےایےوہےوخ جابےںےایکے؟

ےٓاپےانجےبےرضحتےدمحمےیلصے جاہللےہیلعےوٓاہلےوملسےےنےرعم  ے ے  جاجےاکےرفسےوخ جابےںےداھکیےہکےوج جاب:

 رقٓامےاپکےںےرفامایےایگ

)وسرۃے ‛ جاورےںیہنےایکےمہےےنےوہےومندےینعیےوخ جابےوجےدالھکیئےھجتےوکےرگمےٓازامشئےو جاےطسےولوگںےب ‚

 (61:  77/  ینبے جارس جالیئےے

وخ جاےےوہےوخ جابےاھتےنکیلےایےدےرےہےہکےیبنےاکےہیےہکے جاسےٓاتیےابمرہکےےسےہیےاثتبےوہےایگرقٓامےاپکےیکے

بےاچسےاھت۔ےدبمےتیمسےرعم جاجےہنےوہےنےاکے جاکیےوبثتےہیےیھبےےہےہکےدبمےوکےزدنہےر ےنےب ےےیلے

 ٓانجیسکےیکےرضورتےےہےوجے جاورپےالخںےںیہنےےہے۔

 وتہج:ےےےرقٓامےاپکےیکے جاسےٓاتیےیکےرطف

ے جاورںیہنےاطتقےیسکےٓادیمےوکےہکےےرتےرکمے جاُےسےےسے جاہللےرگمےیجےںےڈ جاےنلےرکےایےےھچیپےرپدمےب ‚

ےسےایےےجیھبےرفہتشےاغیپلےالےنےو جاالےسپےیجےںےڈ جاكےدویمےاسھتےمکحے جاےکسےب ےوجےھچکےہا اتےےہے

 (57:  42/  )وسرۃے جاوشلر جا‛ قیقحتےوہےدنلبےرمہبتےتمکحےو جاالےےہے

 جاسےٓاتیےےسےاثتبےےہےہکے جاہللےاعتٰیلےوکےٓاےنمےاسےنمےےسےدےنھکیےیکےےرتےوکیئے جااسنمےںیہنےرکے

 جااسنمےوفتےوہےےئگےےھتے۔ےوتہجےرکںیے71ٰیلےےنےوکہے ررےرپےڈ یلےڈ جایلےوتےاتکس۔داھکیےںیہنےہکے جاہللےاعت

 رقٓامےیکے جاسےٓاتیےیکےرطفےرفامایےہک
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 (713:  6/  )وسرۃے جاالاعنل ‛ںیہنےاپںیتے جاسےوکےرظنںیے جاورےوہےاپاتےےہےبسےرظنوںےوک‚

ب ےدےنھکیےیکےےرتےبلطمےہیےیسکےیھبے جااسنمےایےویح جامےیکےرظنے جاہللےاعتٰیلےوکےدھکیےںیہنےیتکسےذٰہل جاےسجے

 یکےیئگےوہےربج جالیئےہیلعے جاالسللےےھتے۔

 

 ےوکےوہ جاےہےہکے جالیجنےدقمسےںےرحتریے یتلےےہےہکیبنورےںےیھبےیسکےرعم جاجےاسہقبےد

ےےربے2‚ ںےحیسمےںے جاکیےصخشےوکےاجاتنےوہں۔وچدہےربسےوہےئےہکےوہے۔2 : 72۔ےرکویھتنں:

ےولعملےہکےدبمےتیمسےہنےہیےولعملےہکے ریغےدبمےاکیکیےرسیتمےٓاامسمےکتے جاْاھٹےایلےایگ۔ےہنےےھجمےہی

۔ے جاورںےہیےیھبےاجاتنےوہںےہکے جاْسےصخشےےنے)دبمےتیمسےایے ریغے3ب ۔ےہیےدخ جاےوکےولعملےےہ۔ے

ےوکےولعملےےہ۔ ۔ےاکیکیےرفدوسےںےچنہپےرکے جایسیےےرںیتے4۔(دبمےب ےہیےےھجمےولعملےںیہن۔ےدخ جا

ےوجےےنہکےیکےںیہنے جاورےنجےاکےانہکےٓادِِمےوک  
ِ

 

  ‛ رو جاےںیہن۔ےنس

 

رعم جاجےب ےےررمےںے جاکیےےرتےوہشمرےرکےدیےیئگےہکےےلہپےاچپسےامنزںیےرفضےںیھتے جاورےےررےےررے

ٓاےنےاجےنےںےاپچنےاپچنےمکےوہیتےرںیہے جاورےاپچنےےریقےںیچبے۔ہیےو جاہعقےےرلبئےب ےو جاہعقےےسےاتمےرثےوہےرکے

بجےرفےتشےرضحتے جارب جامیہےہیلعےانبایےایگےےہےہکےےرلبئےںےرحتریےےہےسجےاکےسپےرظنمےویںےےہےہکے

 جاالسللےب ےاپسےٓاےئےبجےاگےئےاکےڑھچب جاےلتےرکے جاُمےب ےاسےنمےراھکے جاورےوخربخشیےدیے۔ےبجے جاُمے

رفوتشںےےسےوپاھچےہکےاہمتریے جاورےایکےمہمےےہےوتے جاوہنںےےنےالتبایےہکےمہےدسولےرضحتےولطےہیلعے
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ے جاالسللے جاورے جاُمےرفوتشںےںےویںے جاالسللےیکےیتسبےایےرہشےابتہےرکےنےاجےرےہےںیہےوتےرضحتے جارب جامیہےہیلع

 اکمہملےوہے جا

د جاشی:ےربے‚  َ
 
ازےوںےںےاپچن(51)۔ےاشدیےاچپسے28 : 78پ ب

 

مکےوہں۔ےایکے جاُمےاپچنےیکےے(5)ر جاس

وامتلےرہشےوکےتسینےرکاگی؟ے جاُسےےنےاہکے جارگےےھجمےواہں
ُ

 

ںیلمےوتےںےے(45)سیلاتنیپ یمکےب ےببسےےسےت

بتے جُاسے ںیلمے(41)ہکےاشدیےواہںےہاسیل۔رھپے جاُسےےنے جاُسےےسےاہکے29 جاےُسےتسینےںیہنےرکواگنے۔

۔ےرھپے جاُسےےنےاہکےدخ جاودنےانر جاضےہنےوہےوتےںے31ےنےاہکےہکےںےہاسیلےیکےاخرطےیھبےہیےںیہنےرکواگن۔

ںیلم۔ے جاُسےےنےاہکے۔ے جارگےےھجمےواہںےسیتےیھبےںیلمےوتےے(31)ھچکے جاورےرعضےرکوں۔ےاشدیےواہںےسیت

ےنےدخ جاودنےےسےےرتےرکےنےیکےرج جاتےیک۔ے۔ےرھپے جاُسےےنےاہکےدےئھکیے!ےںے37یھبے جا اسےںیہنےرکواگن۔

۔ے32ںیلم۔ے جاُسےےنےاہکےںےسیبےیکےاخرطےیھبے جُاےسےتسینےںیہنےرکواگن۔ے(21)اشدیےواہںےسیب

ے(71)بتے جاُسےےنےاہکےدخ جاودنےانر جاضےہنےوہےوتےںے جاکیےےررے جاورےھچکےرعضےرکوں۔ےاشدیےواہںےدس

 جاودنے جارب جااہلےےسے۔بجےدخ33ںیلم۔ے جاُسےےنےاہکےںےدسےیکےاخرطےیھبے جاےُسےتسینےںیہنےرکواگن۔

 ‛ےرںیتےرکےاکچےوتےالچےایگ جاورے جارب جامیہے جاےنپےاکممےوکےولاٹے۔

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭
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